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Nome: Pedro Henrique de Oliveira Ramiro 

Cargo comissionado: Subsecretário de Assuntos Administrativos Adjunto  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

____________________________________________________________________________________________________ 

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação. 

Conclusão: 2010  

Instituição: Universidade de Brasília (UnB) – Brasília/DF 

 

Curso: Pós-graduação em Gestão Estratégica nas Organizações Públicas 

Conclusão: 2011  

Instituição: Faculdade Projeção – Brasília/DF 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

____________________________________________________________________________________________________ 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA – MC 

Cargo: Subsecretário de Assuntos Administrativos Adjunto 

Descrição: Auxiliar o Subsecretário de Assuntos Administrativos no planejamento, na orientação e na direção das atividades 

do Ministério 

Período: de maio de 2019 até a presente data. 

 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA – MC 

Cargo: Coordenador de Projetos, Manutenção Predial e Telecomunicações 

Descrição: Coordenar, controlar e monitorar a execução de atividades de obras, instalações, manutenção predial, serviços 
de engenharia e telecomunicações 
Período: de janeiro a maio de 2019. 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS 

Cargo: Coordenador de Projetos, Manutenção Predial e Telecomunicações 

Descrição: Coordenar, controlar e monitorar a execução de atividades de obras, instalações, manutenção predial, serviços 
de engenharia e telecomunicações 
Período: de julho de 2016 a janeiro de 2019. 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS 

Cargo: Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Projetos 
Descrição: Elaborar e revisar de Termos de Referência; fiscalizar de contratos; elaborar de estudos e projetos necessários 
ao planejamento de contratações de soluções inerentes a adequação, ocupação e melhorias de espaços físicos e 



instalações; elaborar projetos de ocupação de espaços físicos; controlar e acompanhar execução de projetos de ocupação 
de espaços físicos; e manter plantas e especificações das instalações físicas utilizadas pelo Ministério 
Período: de março de 2014 a julho de 2016. 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS 

Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais 
Descrição: elaboração e revisão de Termos de Referência, fiscalização de contratos e acompanhamento de serviços de 
terceirizados 
Período: de agosto de 2013 a março de 2014. 

 

CISCO SYSTEMS 

Cargo: Consultor Engenheiro 

Descrição: Capacitação para obtenção de certificados (CCNA e CCNP) e treinamentos de soft skills (técnicas de 
apresentação e gestão de carreira); elaborar e executar projetos de redes de dados de grande porte 

Período: de fevereiro de 2013 a julho de 2013. 


